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Дата: 15.11.2013 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ   

 

За учество на ФЗОМ на 26-тото советување на правниците од здравството на 

Република Македонија  

 

Придобивките од воведување на електронските услуги и административното олеснување за 

осигурениците, за лекарите, за компаниите и фирмите е тема на презентацијата на м-р Маја 

Парнарџиева Змејкова, директор на ФЗОМ на 26-тото по ред  советување на правниците од 

здравството на Република Македонија, што се одржува во Струга од 14 до 16 ноември 2013 

година.    

   
 

Како специјален гостин на советувањето, директорката Парнарџиева Змејкова ги презентира 

новините што ФЗОМ ги воведува од јануари 2014 година, како што се електронските услуги 

што ги нуди Фондот, олеснувањата за матичните лекари, за фирмите, како и за осигурениците.  

 

Фондот за здравствено осигурување зема активно учество преку низа теми и презентации од 

сферата на јавните набавки, фармацијата, новините во законодавството, а кои се од витален 

интерес за правната и лекарската фела. 

 

На советувањето учество земаат и правници, директори на здравствени установи, економисти, 

доктори, административни работници, членови на синдикати, на управни одбори, на комисии 

за јавни набавки и други заинтересирани лица.   
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Придобивки за граѓаните  

 пријава во здравствено осигурување во канцелариите наместо на шалтерите на Фондот 

 нема временско ограничување, порталот е достапен 24/7 

 брз електронски пристап до податоците 

 ефикасни и поевтини услуги 

 транспарентност 

 пријателски, едноставни, достапни и сигурни услуги во секое време и насекаде 

 

Придобивки за Фондот 

 Зголемување на внатрешната ефикасност 

 Побрза размена на податоци меѓу јавните институции (АВРМ, ПИОМ, УЈП...) 

 За повеќе од 30 е-услуги за осигурениците, здравствени установи и компаниите и фирми 

 За осигурени лица  

– пристап до податоци за личното осигурување и осигурување на нивните членови 

– податоци за избраните лекари од општа медицина, гинеколози и стоматолози за 

себе и членовите помлади од 14 години 

 За даватели на здравствени услуги 

• можност за проверка на валидност на здравствено осигурување за 

граѓаните кои ги користат здравствените услуги 

• дигитално (електронско) потпишување на договори со Фондот  

 За доктори од општа медицина, гинекологија и стоматологија 

– електронска промена/избор на матичен лекар од општа пракса, гинекологија и 

стоматологија 

– добивање на разни прегледи за актвини/неактивни пациенти,  

– Прегледи на пациенти кои се одјавиле од кај нив за одреден период 

– Останати податоци поврзани со договорот со Фондот 

 За компании:  

– можност за електронска пријава во здравствено осигурување на вработени лица,  

– пријава и одјава во ЗО на нивни членови 

 

ФЗОМ како институција е целосно отворен во обезбедување на квалитетни и  достапни 

здравствените услуги за сите чинители на здравствениот систем, за граѓани,  за давателите на 

здравствените услуги, за фирми и за осигуреници, како и посветеност во подигнување на 

квалитетот на здравствените услуги. 

 


